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CALENDARUL ADMITERII - nivel MASTERAT – 2021 
 

Înscrierea la sesiunea din iulie 2021 

 
EXCLUSIV ONLINE 

  

Înscrierea candidaţilor – ONLINE 

admitere2021.ubbcluj.ro 

12– 16 iulie 2021 

 

16.07. 2021: până la ora 14:00 

 

 
Pe site 

socasis.ubbcluj.ro 

Evaluarea proiectelor/dosarelor 16.07.-19.07.2021 

Anunţarea rezultatelor după prima fază a concursului de admitere 21 iulie 2021 

 

Confirmarea locului obţinut (completarea si semnarea contractului de 

studiu si incarcarea acestuia pe platforma admiterii  

Pt. cei admişi cu taxă – este obligatorie plata primei rate de 

şcolarizare si încărcarea pe platforma admiterii a  dovezii plății . 

EXCLUSIV ONLINE 

21.07.-24.07.2021 

Depunerea la rectorat a listelor finale cu candidaţii admişi la master 29 iulie 2021 

 

Dacă rămân locuri neocupate, se organizează un NOU  concurs de admitere 

Înscrierea la sesiunea din septembrie 2021 

EXCLUSIV ONLINE 

6–8 septembrie 2021 

 

8.09 – miercuri – până la ora 15 
 

 

Evaluarea proiectelor/dosarelor 9 septembrie 2021 

Anunţarea rezultatelor concursului de admitere din 

septembrie 2021 

Pe site socasis.ubbcluj.ro 

10 septembrie 2021 

 

Confirmarea locului obţinut (completarea si semnarea contractului de 

studiu si incarcarea acestuia pe platforma admiterii  

Pt. cei admişi cu taxă – este obligatorie plata primei rate de 

şcolarizare si încărcarea pe platforma admiterii a  dovezii plății . 

EXCLUSIV ONLINE 

10–13 septembrie 2021 

vineri-sâmbătă-duminică 

13.09.-luni: până la ora 15 

 

Depunerea la rectorat a listelor finale cu candidaţii admişi la 

master 
15 septembrie 2021 

 

 

Tel. 0264/424674 sau 0264/419958 

 

 



REGULAMENTUL DE ADMITERE 
- nivel masterat – 

0. ORGANIZAREA ADMITERII PE DOMENII, SPECIALIZĂRI ŞI LINII DE STUDIU 

La Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială admiterea 2021 se organizează 

EXCLUSIV ONLINE. 

La Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială admiterea se organizează pe două domenii: 

Sociologie și Asistență socială 

 La Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială admiterea este comună la specializările 

aferente unui singur domeniu şi la o singură linie de studiu. Criteriile de selecție sunt descrise pe 

pagina a-4-a. 

 

I. ÎNSCRIEREA 

Admiterea la studii de masterat este deschisă tuturor absolvenților cu diplomă de licență sau 

echivalentă, indiferent de anul absolvirii programului de licență, în limita locurilor şi la 

specializările acreditate la universitate. Admiterea la masterat se organizează EXCLUSIV ONLINE 

în luna iulie şi septembrie 2021, conform calendarului de la pag. 2. 

Pentru toate specializările este obligatorie prezentarea unui certificat de competenţă lingvistică 

într-o limbă de circulaţie internaţională cu punctajul minim 17 din 30 de puncte maxim posibile. 

Excepție fac absolvenții care au absolvit un program într-o altă limbă, decât cea a liniilor de studiu 

română, maghiară sau germană. Acestora li se va recunoaște diploma de licență – într-o specializare 

în domeniul limbilor de circulație internațională sau o specializare dublă având o componentă în 

domeniul limbilor de circulație internațională. 

Candidaţii vor face înscrierea exclusiv online, pe admitere2021.ubbcluj.ro. Candidații se pot 

înscrie la 2 specializări în cadrul unui singur domeniu și la o singură linie de studiu. Înscrierea  va 

avea loc în perioada 12-16 iulie 2021 și se va face EXCLUSIV ONLINE – 

admitere2021.ubbcluj.ro 

Candidații sunt responsabili  de încărcarea pe platformă/transmiterea corectă a tuturor 

documentelor prevăzute în regulamentul de admitere. 

Candidatul trebuie să facă online  plata taxei de înscriere – pe platforma admiterii. 

Taxa de înscriere e compusă din :taxa de procesare este de 30 RON, iar cea de admitere de 120 

RON. Taxa de procesare este obligatorie şi nereturnabilă. Sunt scutiţi de taxa de admitere 

următoarele categorii de candidaţi: copiii personalului didactic și didactic auxiliar în activitate sau 

pensionari din instituțiile de învățământ universitar și preuniversitar, angajaţii şi copiii angajaţilor 

Universităţii Babeş-Bolyai, a Bibliotecii Centrale Universitare Cluj, a Grădinii Botanice şi a 

restaurantelor şi cafeteriilor Universităţii, orfanii de ambii părinţi şi copiii proveniţi de la casa de 

copii sau din plasament familial, candidaţii cu handicap senzorial/locomotor. 

Candidatul scutit de plata taxei de admitere trebuie să facă dovada scutirii, încărcând pe 

platformă o copie scanată (în format pdf) după acest act (adeverinţă că unul din părinți e cadru 

didactic, adeverință că  provine din centru de plasament, certificate de deces al ambilor părinți, 

certificat de încadrare ca persoană cu handicap, etc.). De taxa de procesare sunt scutiţi NUMAI 

următoarele categorii de candidaţi: orfanii de ambii părinţi şi candidaţii proveniţi de la casa de copii 

sau din plasament familial.  

DOCUMENTELE SCANATE (în format pdf) necesare la ÎNSCRIEREA pentru nivel 

MASTERAT. 

: - fișă tip de înscriere semnată – Anexa 1 

– Diploma de bacalaureat și foaie matricolă 

– Diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă pentru absolvenţii de dinainte de 2021 

- pentru absolvenţii 2021 numai adeverinţă de licenţă  

- Certificat de competenţă lingvistică 

– Certificatul de naştere  

-  Carte de identitate 

– Adeverinţă medicală tip; cu menţiunea apt pentru facultate. 

– Două fotografii color : 3cm/4cm. – acestea vor fi aduse la începerea anului universitar. 



- Proiectul de cercetare sau sinteza lucrării de licenţă, (max. 15 pagini) – NUMAI pt. 

Domeniul Sociologie 
- CV şi Scrisoare de motivaţie, (1-3 pagini) 

- - dacă este cazul , documentul care atestă scutirea de taxa de admitere 

Candidații își asumă responsabilitatea referitoare la autenticitatea și corespondența 

dintre documentele scanate (în format pdf) și cele originale, care urmează să fie depuse la 

dosarul candidatului. 

DOAR pentru loc bugetat, documentele originale – diploma de BAC și foaia matricolă, 

diploma de licență și suplimentul de diplomă (adeverința de licență pt. absolvenții din 2021), 

se vor aduce fie până în 30.08.2021. 

 

II. Criterii de admitere – domeniul Sociologie: 

(1) Media de licenţă (60%) 

(2) Proiect de cercetare SAU sinteza lucrării de licenţă (dacă este relevantă pentru domeniul 

Sociologie) 

(3) Scrisoare de motivaţie (2+3=40%) 

 

Criterii de admitere – domeniul Sociologie: linia maghiară 

(1) Media de licenţă (60%) 

(2) Proiect de cercetare SAU sinteza lucrării de licenţă (dacă este relevantă pentru domeniul 

Sociologie) 

(3) CV (2+3=40%) 

 

Criterii de admitere – domeniul Asistenţă Socială - linia română: 

1) Media de licenţă (60%) 

2) Scrisoare de motivație și CV 

3) INTERVIU (pe baza scrisorii de motivaţie și a CV-ului) (40%) 

 

Criterii de admitere – domeniul Asistenţă Socială - linia maghiară   

1) Media de licenţă (60%) 

2) Scrisoare de motivație și CV 

 

Criterii de departajare la medii egale de admitere: 

1. Media de licenţă 

2. Nota de la proba scrisă din cadrul examenului de licență. 

III.. ÎNSCRIEREA LA CONCURS 

Înscrierea se face exclusiv ONLINE pe platforma dedicată admiterii Admitere2021.ubbcluj.ro. 

IV. REZULTATUL ADMITERII 

După terminarea perioadei de înscriere şi procesarea datelor, în data de 21 iulie 2021 se vor 

afişa listele cu candidaţii admişi pe site-ul facultăţii. – socasis.ubbcluj.ro 

V. CONFIRMAREA LOCULUI OBŢINUT PRIN CONCURS 

În perioada 21–24 iulie 2021 se face confirmarea locului obţinut la concursul de admitere. 

Confirmarea locului obţinut prin concurs se face exclusiv ONLINE. 

Se face prin semnarea contractului de studiu de către candidat și încărcarea acestuia pe 

platforma admiterii sau transmiterea lui electronică către facultate, scanat, semnat – în format pdf. 

Dacă studentul a obținut un loc cu taxă, în etapa de confirmare a locului se va face și dovada 

plății primei rate din taxa de școlarizare. – 625 lei pt. toate specializările 

Pentru anul universitar 2021/2022, taxa de şcolarizare este: 2500 lei și se achită în 4 tranșe. 



Listele finale cu candidaţii admişi în sesiunea iulie se depun la Rectoratul Universităţii în data de 29 

iulie 2021. 

Documentele originale (doar pentru loc bugetat) vor fi prezentate în format fizic  până la 

30.08.2021. 

 

VI. DISPOZIŢII FINALE 

Dacă rămân locuri neocupate în sesiunea iulie, se organizează un NOU concurs de admitere în 

sesiunea septembrie 2021, EXCLUSIV ONLINE. 

Perioada de înscriere va fi : 6-8 septembrie 2021 – până la ora 15.  Anunţarea rezultatelor va 

fi în 10.09.2021, iar confirmarea locului obţinut va fi în perioada : 11-13 septembrie 2021, vezi 

pag.2. 

Depunerea la Rectorat a listelor finale cu candidaţii admişi în septembrie va fi în 15.09.2021. 

Listele finale cu candidaţii admişi şi confirmaţi pentru anul universitar 2021-2022 se depun la 

Rectoratul Universităţii în data de 15 septembrie 2021, dată după care nu se mai admit modificări. 

Aceste liste constituie actul de bază pe care se va opera înmatricularea.  

Nu se admite modificarea listelor finale de admitere. 

Anexa 1  

Specializările de masterat scoase la concursul de admitere iulie/septembrie 2021. 
 

Domeniul Specializarea Responsabil/mail 

SOCIOLOGIE Cercetare sociologică avansată Conf.dr. Gabriel Troc 

sorin.gog@ubbcluj.ro 

Comunicare, societate şi mass media Prof.dr. Dan Chiribucă 

dan.chiribuca@ubbcluj.ro 

Managementul strategic al resurselor umane Prof.dr. Mircea Comșa 

mircea.comsa@ubbcluj.ro 

Analiza datelor complexe Conf.dr. Norbert Petrovici 

norbert.petrovici@ubbcluj.ro 

Sociologie aplicată în dezvoltarea locală (în 

limba maghiară) 

Lect.dr. Kiss Denes 

denes.kiss@ubbcluj.ro 

Managementul resurselor umane și sociologia 

organizațiilor (în limba maghiară) 

Conf.dr. Veres Valer 

veres.valer@ubbcluj.ro 

ASISTENȚĂ 

SOCIALĂ 

Asistenţă socială şi economie socială  Conf.dr. Adina Rebeleanu 

adina.rebeleanu@ubbcluj.ro 

Asistenţă socială şi economie socială – IFR  

(frecvență redusă) CU TAXĂ 

Conf.dr. Adina Rebeleanu 

adina.rebeleanu@ubbcluj.ro 

Asistenţa Socială în spaţiul justiţiei. 

Probaţiune şi mediere 

Conf.dr. Sorina Poledna 

sorina.poledna@ubbcluj.ro 

Managementul serviciilor sociale Conf.dr. Nicoleta Neamțu 

nicoleta.neamtu@ubbcluj.ro 

Asistenţa Socială pentru sănătate mentală (în 

limba maghiară) 

Conf.dr. Berszan Lidia 

lidia.berszan@ubbcluj.ro 

Consiliere şi asistenţă în serviciile sociale (în 

limba maghiară) 

Conf.dr. Fabian – Muller Andrea 

andrea.muller@ubbcluj.ro 

Managementul serviciilor de asistență socială 

(la Reșița) 

Prof.dr. Lavinia Popp 

lavinia.popp@ubbcluj.ro 

Masterat european în drepturile copiilor Conf.dr. Cristina Baciu 

cristina.baciu@ubbcluj.ro 

 


